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Mas ela já nao é mais nenhuma novinha não, já tem 27/28 e tem um filho, já da pra viver da pensão, ou
será que teve algum acordo pra ela receber nada caso ela queira se separar? (Master of the obvius).
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Registro:
Mensagens:
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41

Hwnz 

Membro
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hardMOB
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corpo inteiro
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Posso botar o que quiser aqui?
(frase de duplo sentido...)

Dec 2003
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Calconha 
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A coisa tá: When you wish upon a star... 
Kung Fu Choy Lay Fut
\o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/ \o/
CHEGA DE LADRÃO E SEM VERGONHA, PARA PRESIDENTE VOTE NO CALCONHA!!!  

02-01-2011 22:22

Agora lembrem-se de outro detalhe. Quando o menino tiver 20 anos já não deve ter mais pai (sendo
otimista).
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Compro namorada
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Afrin 

Membro

02-01-2011 22:59

Ela me lembrou de levy fidelix a Geisy Arruda.
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SEMANA BUFALOS 4X4 MELHORES QUE VEÍLCULOS 2011, EU PARTICIPEI
de 24 a 30 de Julho de 2011

--------------------
SEMANA EIKE BATISTA HARDMOB 2010, EU PARTICIPEI

de 12 a 18 de Setembro de 2010

02-01-2011 23:10

Tah certo ele.

O cara tem grana, vai ficar pegando baranga pq?

E ela tbm....

Vai ficar dando pra pobre pq?

#55

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2002
13.266
417

LostOne 

Membro

 Citando Zinedine Zidane 

Socorro, só tem juvenil.

O sujeito abre o tópico dizendo que ''encontro a mulher da minha vida dele'' : ela é evangélica, casada,

02-01-2011 23:10

A discussão do tópico é se realmente há amor no relacionamento ou a cabeça da gostosinha?

Na minha opinião ela é muito inteligente. Tem pessoas que não tem capacidade pra subir
profissionalmente e sabem que vão viver uma vidinha mediana pra baixo pro resto da vida e outras que
embora tenham capacidade, preferem o modo fácil e fazem isso. Eu não acho errado, cada um é dono de
si e faz o que bem entender com sua vida. 

Se surgisse uma oportunidade de comer uma velha podre de rica pra ganhar uma graninha legal, eu to
comendo fácil.

Tenho 2 "amigas" que são putas. Amigas que eu digo de festa. Encontro de vez em quando, não tenho
muito contato. Outra eu sei que não faz programa com diversos caras, mas ela dá pra um médico que é
casado e ele banca ela. Alguns meses atrás ele pagou lipo e silicone pra ela e um tempo depois ele
cansou da brincadeira porque a guria é uma vagabunda e dava pra todo mundo. Duas semanas depois
conversando com ela, ouvi que ela tá de olho num advogado que sempre passa em tal lugar que ela
frequenta, que até roupa mais curtinha ela tava botando pra chamar atenção.

E aí, vou chamar ela de burra? Ela era uma fodida na vida, não tinha porra nenhuma. Hoje tem uma casa
toda mobiliada e tempos atrás ia pras festas e chegava até bancar os machos dela. Não tem perspectiva
nenhuma de vida. O objetivo dela é arrumar alguém pra se escorar e sugar.

#56

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jun 2006
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Why so serious? 

Membro

 Citando Botelho 

huauhauhahua lembrei do meu pai. 
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ele deve ser viciado em sexo, toda hora quer comer minha mae, nao importa o lugar.  e ela gosta.

02-01-2011 23:14

Igual vejo a mulherada falando: "Esta Luciana Gimenes é muito burra".
Burra é a última coisa que ela é, e olha, duas vezes ainda.

#57

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jul 2002
17.180
661

Móveis Coloniais de Acajú

Membro
 Citando Why so serious? 

A discussão do tópico é se realmente há amor no relacionamento ou a cabeça da gostosinha?

Na minha opinião ela é muito inteligente. Tem pessoas que não tem capacidade pra subir profissionalmente
e sabem que vão viver uma vidinha mediana pra baixo pro resto da vida e outras que embora tenham
capacidade, preferem o modo fácil e fazem isso. Eu não acho errado, cada um é dono de si e faz o que
bem entender com sua vida. 

Se surgisse uma oportunidade de comer uma velha podre de rica pra ganhar uma graninha legal, eu to
comendo fácil.

Tenho 2 "amigas" que são putas. Amigas que eu digo de festa. Encontro de vez em quando, não tenho
muito contato. Outra eu sei que não faz programa com diversos caras, mas ela dá pra um médico que é
casado e ele banca ela. Alguns meses atrás ele pagou lipo e silicone pra ela e um tempo depois ele
cansou da brincadeira porque a guria é uma vagabunda e dava pra todo mundo. Duas semanas depois
conversando com ela, ouvi que ela tá de olho num advogado que sempre passa em tal lugar que ela
frequenta, que até roupa mais curtinha ela tava botando pra chamar atenção.

E aí, vou chamar ela de burra? Ela era uma fodida na vida, não tinha porra nenhuma. Hoje tem uma casa
toda mobiliada e tempos atrás ia pras festas e chegava até bancar os machos dela. Não tem perspectiva
nenhuma de vida. O objetivo dela é arrumar alguém pra se escorar e sugar.

SEMANA BUFALOS 4X4 MELHORES QUE VEÍLCULOS 2011, EU PARTICIPEI
de 24 a 30 de Julho de 2011

--------------------
SEMANA EIKE BATISTA HARDMOB 2010, EU PARTICIPEI

de 12 a 18 de Setembro de 2010

02-01-2011 23:20

não concordo contigo, mas parabéns por não ser hipócrita como 99% desse fórum! 

#58

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

si vis pacem para bellum
Mar 2007
2.828
353

.danielkN 

Membro

 Citando C R O I X  

Virgin Detected...

Mas serio cara. Nossa sociedade funcina na base de interesses e prostituicao social.

Se ela esta com ele por dinheiro e ela com ele por ser jovem e gostosa. Ambos sabem disso e estao
felizes assim. Ela quer comecar bem na vida e ele quer terminar bem na vida. Eu estaria muito feliz se
fosse um dos dois (dispeco as piadinhas).

A vida eh feita de negociacao e exploracao e quem ainda nao percebeu isso eh muito inocente.

Se uma coroa pagar bem eu como ela com vontade... Prefiro comer umacoroa que vai fazer da minha vida
mais facil e melhor do passar a vida trabalhando 8h por dia e nao ter nem dinheiro e nem tempo para curtir
a vida de maneira melhor.

To cagando para os moralistas...

 Citando Móveis Coloniais de Acajú 

Igual vejo a mulherada falando: "Esta Luciana Gimenes é muito burra".
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burra ela não é, mas putz, podia disfarçar o golpe do baú um pouco melhor né. 

Burra é a última coisa que ela é, e olha, duas vezes ainda.

 Citando XOTISNEGUER 

30cm da pra encher o cuh de qualquer um até passar mal

02-01-2011 23:21

Almento?? Porra Croix ta morando muito tempo na gringa.

#59

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Sep 2003
2.081
28

[GaC]|[Alias.] 

Membro

 Citando C R O I X  

Minha bunda eh cabeluda e chata... Se um viado tarado visse minha bunda nao comeria nem de graca.

Mas falando serio. Tem gente que faz coisa muito pior por muito menos (passapost, drogas, fama, emprego
que paga 5000 por mes, almento de 5% no salario, etc, etc)...

To falando que ninguem paga os milhoes que eu cobraria.

Duvido muito que ninguem liberaria por alguns milhoes. Vc nao precisaria trabalhar pelo resto da vida e
ainda teriam varias gostosas abrindo a perna para vc so para vc gastar um pouco dos seus milhoes com
elas.

Eh que nem trabalhar. Eu nao gosto, mas tenho que trabalhar 8h por dia todos os dias para continuar com
pouco dinheiro e ver o meu chefe enrriquecer...

03-01-2011 8:10

Eu cobro 10.000. Alguém ?

#60

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Do You Feel Lucky, Punk?
Jan 2003
796
219

Ganimedes 

Membro

 Citando C R O I X  

Minha bunda eh cabeluda e chata... Se um viado tarado visse minha bunda nao comeria nem de graca.

Mas falando serio. Tem gente que faz coisa muito pior por muito menos (passapost, drogas, fama, emprego
que paga 5000 por mes, almento de 5% no salario, etc, etc)...

To falando que ninguem paga os milhoes que eu cobraria.

Duvido muito que ninguem liberaria por alguns milhoes. Vc nao precisaria trabalhar pelo resto da vida e
ainda teriam varias gostosas abrindo a perna para vc so para vc gastar um pouco dos seus milhoes com
elas.

Eh que nem trabalhar. Eu nao gosto, mas tenho que trabalhar 8h por dia todos os dias para continuar com
pouco dinheiro e ver o meu chefe enrriquecer...
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 Citando Gente fina 

Fumei maconha uma vez e...posso dizer: é perigosa!...dei algumas tragadas e... comecei a ver os postes se
movimentarem. Logo após...comecei a observar que aquilo se transformou em um elefante rosado... Quando
minha mãe perguntou o motivo daquele cheiro...eu...desferi um soco no peito dela.

03-01-2011 8:23

"Não as pago para transar, pago para elas irem embora depois"

by Renato Mendes.

#61

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Jan 2011
161
4

AMERIGO BONASERA 

Suspenso

03-01-2011 9:26

Eu tambem acho essas mulheres inteligentes.
Uma mulher ja pediu para que eu tirasse uma fotos dela em poses eroticas dizendo que eh para um
website. Eu nao sou de ficar me intromentendo na vida dos outros, mas como rola muita conversa,
principalmente para manter a sessao de foto discontraida e animada, as pessoas acabam falando um pouco
de suas vidas. Essa mulher mesmo estava montando um site para ser acompanhantes e as fotos seriam
para o site. Depois ela me falou de uma outro mulher, que tem ela teve a ideia de fazer isso e que
faturava no minimo 800 euros para passar a noite com o o cliente. Os clientes geralmente eram ricos ou
empresarios em viagens, por isso ela so aceita ligacoes feitas de hoteis e so vai em programas em hoteis,
mais por seguranca mesmo.
Se a mina faz 3 programas por mes, ela fatura 2400.00 mes o que ja eh o suficiente para alugar um
apartamente confortavel para morar, pagar as contas e se alimentar bem e ainda sobra dinheiro para
comprar umas roupas.

Isso foi o que a outra me falou. E deu para perceber que ela ja era prostituta tambem. Eu fiz meu
trabalho numa boa, entreguei as fotos e desejei meus sinceros sucesso nos negocios dela.

Se eu fosse bonito e bom de papo, e se eu tivesse coragem, para entreter as coroas eu seria
acompanhante de coroas ricas. Eh passar a noite entretendo uma coroa solitaria e o resto da semana

#62

Registro:
Mensagens:
Blogs:
Verdinhas:

Oct 2002
5.397
4
418

C R O I X 

Membro

 Citando Why so serious? 

A discussão do tópico é se realmente há amor no relacionamento ou a cabeça da gostosinha?

Na minha opinião ela é muito inteligente. Tem pessoas que não tem capacidade pra subir profissionalmente
e sabem que vão viver uma vidinha mediana pra baixo pro resto da vida e outras que embora tenham
capacidade, preferem o modo fácil e fazem isso. Eu não acho errado, cada um é dono de si e faz o que
bem entender com sua vida. 

Se surgisse uma oportunidade de comer uma velha podre de rica pra ganhar uma graninha legal, eu to
comendo fácil.

Tenho 2 "amigas" que são putas. Amigas que eu digo de festa. Encontro de vez em quando, não tenho
muito contato. Outra eu sei que não faz programa com diversos caras, mas ela dá pra um médico que é
casado e ele banca ela. Alguns meses atrás ele pagou lipo e silicone pra ela e um tempo depois ele
cansou da brincadeira porque a guria é uma vagabunda e dava pra todo mundo. Duas semanas depois
conversando com ela, ouvi que ela tá de olho num advogado que sempre passa em tal lugar que ela
frequenta, que até roupa mais curtinha ela tava botando pra chamar atenção.

E aí, vou chamar ela de burra? Ela era uma fodida na vida, não tinha porra nenhuma. Hoje tem uma casa
toda mobiliada e tempos atrás ia pras festas e chegava até bancar os machos dela. Não tem perspectiva
nenhuma de vida. O objetivo dela é arrumar alguém pra se escorar e sugar.
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tendo tempo livre para me dedicar aos meus hobbies usando o dinheiro que ganhei em uma noite.

Meu Site: www.marciofaustino.com
Minha fan page: Márcio Faustino Photographer
Minha loja virtual: http://marcio-faustino.artistwebsites.com/

03-01-2011 11:11

problema é q o homem se satisfaz só com a xana, cara olha uma gostosinha ja quer pegar

mulher é exigente, se interessa por dinheiro, carro, casa, enfim situação financeira do cara, ela pode ver
um cara bonitão mas se é pobretão nem dá bom dia.

Cara classe media pega qualquer favelada gostosinha
Favelado nunca pegaria uma classe media

porisso q digo q 100% das mulheres são interesseira

#63

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Nov 2010
1.983
68

E.T. GLUGLU 

Membro

03-01-2011 11:16

bando de quebrado, desconhecido e sem poder. Os dois estão mais que certos e os odiadores vão odiar.
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rdgr 

Suspenso

03-01-2011 13:00

Cada um faz o que quer sim, a vida é de cada um para decidir. Mas não me venham dizer que foi o amor
que uniu, que ela está com ele sem interesse etc. A mulher tinha 19 anos quando conheceu o infeliz, o
cara 60 e poucos. Tem idade para ser avô dela. Eu se passar na rua perante 1000 pessoas com 60 anos
ou mais, não vou me interessar e desejar conhecer melhor a pessoa afim de ter relações com nenhuma
delas. A mulher não é burra, tá afim de ter algum velho pra bancar a vida de madame dela em troca de
um sexo anoite. 

Pra mim é algo muito pior e nojento do que se pagar para uma prostituta. Comparar essa mulher a uma
profissional do ramo seria uma ofensa as prostitutas. Elas oferecem seu corpo em troca de um dinheiro,
sem compromisso. Agora o que essa faz é muito pior, "brinca" com o tal do amor em troca de uma aliança
e uma vida bancada a custas da corrupção e de dinheiro público. O dia que eu ver uma pessoa de 19 anos
se apaixonar por um velho de 60, sem interesse nenhum e por amor, o mundo vai tá acabando.

#65

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Dec 2010
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Membro
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ela parece a geyse gordinha. realmente não acredito que haja amor nisso. esperta ela que vai ganhar
milhões qdo ele morrer e viver tranquilinha.

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Banido
Jun 2003
4.806
520

Membro

 Citando Andressinha 

Fumo junto com meu namorado. Não todos os dias, óbvio, mas Sexta, Sábado e Domingo, sim.

03-01-2011 13:35

Toda relação interpessoal é baseada em interesse.

Ela quer poder, dinheiro, joaias, presentes, viajens, um marido MUITO poderoso, influente que vai dar as
melhores condições possível para ela e para o filho.

Ele quer uma */*/* fresquinha além de outras qualidades que ela possivelmente tem.

A mulher que eu mais amei na minha vida não é a mulher que eu quero casar, porque o desgaste não
valeria a pena. Amor só atrapalha. E digo mais, um homem pode aguentar qualquer mulher, desde que
não a ame.

#67

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

25 / 01 / 1930
May 2002
38.550
4458

rdgr 
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 Citando Unliqly 

Cada um faz o que quer sim, a vida é de cada um para decidir. Mas não me venham dizer que foi o amor
que uniu, que ela está com ele sem interesse etc. A mulher tinha 19 anos quando conheceu o infeliz, o
cara 60 e poucos. Tem idade para ser avô dela. Eu se passar na rua perante 1000 pessoas com 60 anos
ou mais, não vou me interessar e desejar conhecer melhor a pessoa afim de ter relações com nenhuma
delas. A mulher não é burra, tá afim de ter algum velho pra bancar a vida de madame dela em troca de um
sexo anoite. 

Pra mim é algo muito pior e nojento do que se pagar para uma prostituta. Comparar essa mulher a uma
profissional do ramo seria uma ofensa as prostitutas. Elas oferecem seu corpo em troca de um dinheiro,
sem compromisso. Agora o que essa faz é muito pior, "brinca" com o tal do amor em troca de uma aliança
e uma vida bancada a custas da corrupção e de dinheiro público. O dia que eu ver uma pessoa de 19 anos
se apaixonar por um velho de 60, sem interesse nenhum e por amor, o mundo vai tá acabando.
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03-01-2011 13:48

foi o croix que disse isso.
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Registro:
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Mar 2008
1.011
26

joaca 

Banido

 Citando E.T. GLUGLU 

vc falou q por um pacote de traquinas ja liberava a rosca

03-01-2011 13:51

Todos sao interesseiros. Se nao eh pelo dinheiro eh pelo corpo. Se nao eh pelo corpo eh pela beleza. Se
nao eh pela beleza eh pelo conhecimento, se nao eh pelo conhecimento eh pela compania.

Quantos homens vc nao conhece que estao com uma mulher so por causa da beleza e o corpo dela?

Eh uma negociacao... A mulher oferece a beleza dela para o cara fazer a imagem dele perante os amigos e
conhecidos em troca do poder, influencia e aquisicoes que ele tem a oferecer.

Ate na escolha de seus amigos existem interesses. Vc quer amigos que oferecam divercao, boa compania
ou/e atencao/compreencao. Caso contrario vc descarta, nao importando se eh uma boa pessoa e
inteligente.

Os unicos que vao aceitar sua compania sem te escolher pelas suas qualidades que vc poderia ofereer em
troca sao psicologos, acompanhantes profissionais e prostitutas. Mas ja que eles te aceitam mesmo nao
recebendo nenhuma outra qualidade em troca vc tem que pelo menos pagar com dinheiro se nao esta
descartado tambem.

Todo relacionamento eh uma troca. Tudo tem valor e todos queremos as pessoas pelas suas habilidades
que tem valor para nos. Ate o tempo das pessoas tem valor. Um advogado ou medico vai cobrar pelo o
tempo que ele vai disponir a vc mesmo que vc nao use os servicos dele. Em atendente de loja vai te
ignorar se ver que vc nao eh um consumidor em potencial, pq o atendente nao quer perder tempo com
alguem que com certeza nao vai trazer retorno financeiro.
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C R O I X 

Membro

 Citando E.T. GLUGLU 

problema é q o homem se satisfaz só com a xana, cara olha uma gostosinha ja quer pegar

mulher é exigente, se interessa por dinheiro, carro, casa, enfim situação financeira do cara, ela pode ver um
cara bonitão mas se é pobretão nem dá bom dia.

Cara classe media pega qualquer favelada gostosinha
Favelado nunca pegaria uma classe media

porisso q digo q 100% das mulheres são interesseira

Última edição por C R O I X : 03-01-2011 às 14:11

Meu Site: www.marciofaustino.com
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Minha fan page: Márcio Faustino Photographer
Minha loja virtual: http://marcio-faustino.artistwebsites.com/

03-01-2011 13:54

Não sou nem um pouco conservador tô pouco me lixando se eles se entendem desta forma. Mas pro filho
isso é uma merda. E porque falo isso? Pq tenho inúmeros exemplos no meu dia-a-dia. O cara ganha grana
e vai atrás de uma interesseira para desfilar. A mulher tem filho mas quem cria mesmo é a babá pq a
dondoca é uma fdp interessada em viajar. O marido vive atrás de grana. Se tá afim de comer pepecas
novas tudo ok. Agora o fato é que ele é vovô e começou a pegar essa ai quando tava ainda mais novinha.
No congresso é famoso o fato: senador e deputado adora as de 18 anos (quando não menor de idade). Tá
cheio de novinhas lá ganhando um bom salário que só estão para fazer programa com essa corja. Fora os
pedófilos, que tem aos montes! Quem não adora uma novinha? O problema é que esses senhores não
compreendem que estão lá representando uma parcela da população e para tal deve se portar de forma
ética e não sai por ai traçando as novinhas. Que o faça nas escondidas.
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Membro

 Citando ReDGRounD 

Toda relação interpessoal é baseada em interesse.

Ela quer poder, dinheiro, joaias, presentes, viajens, um marido MUITO poderoso, influente que vai dar as
melhores condições possível para ela e para o filho.

Ele quer uma */*/* fresquinha além de outras qualidades que ela possivelmente tem.

A mulher que eu mais amei na minha vida não é a mulher que eu quero casar, porque o desgaste não
valeria a pena. Amor só atrapalha. E digo mais, um homem pode aguentar qualquer mulher, desde que não
a ame.

03-01-2011 13:58

Só sei que meu vo q tem uns 75 anos ta com uma mina de 27!
Nao é uma deusa mas tbm nao é um bagulho.. e pra pior, o veio é pobre!
E ela investe no veio, fez ele parar de beber e etc.. 
meu vo eh foda, to tentando pega umas dica
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Membro
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rdgr 

Suspenso

 Citando kaleidoscopio 

Não sou nem um pouco conservador tô pouco me lixando se eles se entendem desta forma. Mas pro filho
isso é uma merda. E porque falo isso? Pq tenho inúmeros exemplos no meu dia-a-dia. O cara ganha
grana e vai atrás de uma interesseira para desfilar. A mulher tem filho mas quem cria mesmo é a babá pq
a dondoca é uma fdp interessada em viajar. O marido vive atrás de grana. Se tá afim de comer pepecas
novas tudo ok. Agora o fato é que ele é vovô e começou a pegar essa ai quando tava ainda mais novinha.
No congresso é famoso o fato: senador e deputado adora as de 18 anos (quando não menor de idade). Tá
cheio de novinhas lá ganhando um bom salário que só estão para fazer programa com essa corja. Fora os
pedófilos, que tem aos montes! Quem não adora uma novinha? O problema é que esses senhores não
compreendem que estão lá representando uma parcela da população e para tal deve se portar de forma
ética e não sai por ai traçando as novinhas. Que o faça nas escondidas.
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Escondida nada.

Se o cara quiser enfiar uma mandioca de metro no cu eu não ligo a mínima, tem que apresentar bons
projetos, votar direito nas propostas e tudo mais, o que faz fora do trabalho não me diz respeito.

é como jogador de futebol, se faz gol pode beber, foda-se.
é como trader de banco, se trouxer a rentabilidade esperada pode se vestir de drag, foda-se.

Não entendo esse papo que esportista, políticos ou qualquer pessoa pública deve ser exemplo, deve ser
nada, exemplo vem de dentro de casa. 

Se eu fosse rico, poderoso e vice preisdente também iria querer uma delicia, se você quer comer uma
dona marisa seja feliz.

03-01-2011 14:15

Alguma qualidade ele deve ter, como por exemplo ser divertido ou engracado, ou apenas dar atencao...
Muitas pessoas procuram parceiros que de a atencao que nao tiveram de seus pais.
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 Citando dgurski87 

Só sei que meu vo q tem uns 75 anos ta com uma mina de 27!
Nao é uma deusa mas tbm nao é um bagulho.. e pra pior, o veio é pobre!
E ela investe no veio, fez ele parar de beber e etc.. 
meu vo eh foda, to tentando pega umas dica

Meu Site: www.marciofaustino.com
Minha fan page: Márcio Faustino Photographer
Minha loja virtual: http://marcio-faustino.artistwebsites.com/

03-01-2011 14:31

qdo vc diz pobre é sem casa propria, sem carro, classe D/E ?

agora se vc disser q a mina do seu vo é de classe social maior q dele

saio do forum e nunca mais volto
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Só sei que meu vo q tem uns 75 anos ta com uma mina de 27!
Nao é uma deusa mas tbm nao é um bagulho.. e pra pior, o veio é pobre!
E ela investe no veio, fez ele parar de beber e etc.. 
meu vo eh foda, to tentando pega umas dica
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03-01-2011 15:28

Cara....

Tu ta certo, existe sempre uma TROCA.

Porém existem trocas saudáveis e decentes e existe esses casos de falta de vergonha na cara.

As coisas tem alguns limites né. O vovô temer pegando pra criar uma de 19 anos extrapola um pouco o
sistema de trocas nos relacionamentos né.
Como dizem, nada em excesso faz bem. Trocar um monte de dinheiro por uma guria novinha é soda né.
Tem que equilibrar as coisas né.

#75

Registro:
Mensagens:
Verdinhas:

Apr 2009
233
0

Autor do tópico
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Membro

 Citando C R O I X  

Alguma qualidade ele deve ter, como por exemplo ser divertido ou engracado, ou apenas dar atencao...
Muitas pessoas procuram parceiros que de a atencao que nao tiveram de seus pais.
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